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 ' טבת תשפ"באב"ה, 
 21דצמבר  05

 
 לכבוד 

 יו"ר ועדת הפטור   -רו"ח שלמה זוהר 
 יו"ר ועדת המכרזים העליונה. -עופר שרגאי 

 
 כאן 

 
 שלום רב,

שירות ושדרוג מערכות גילוי אש עם חברת  "אורד  שנות  7ל בקשה לאשר חידוש הסכם   הנדון:
 . 2029-2022לשנים  מערכות"

 

 

ים האחרונות נרכשו והותקנו מערכות של חברת "צרברוס" )משוויץ( שלימים השנ 55 -במשך ה -רקע  •

מבנים ישנים( . ההחלטה להתקשרות    3נקנתה על ידי חברת "סימנס" לכל מבני הקמפוס )למעט 

התבססה על מוניטין החברות המספקות את הציוד הטוב ביותר לגילוי אש במבנים בכלל ובמעבדות  

ות כיול ספציפי של כל גלאי בהתאם לאפיון המתחם וכדו'( במסגרת זו  בפרט )תכונות הגלאים מאפשר

עצמאית בהתאם למחויב בתקן וכן  נפרסו אלפי מטרים של סיבים אופטיים ליצירת רשת תקשורת

 רכזות משוכללות בכל המבנים. כל הרכזות חוברו באמצעות רשת הסיבים למרכז הבקרה. 

 מתח למערכות הקשור בכל החברה הנ"ל של לעדיתהב הנציגה הינה בקרה" מערכות "אורד חברת •

 החברה דורשת בלעדי לייצוג הזכות אוטומטים(, במסגרת וכיבויים אש לגילוי )מערכות מאוד נמוך

 ל. "בחו ריענון קורסי  שנה מידי יעברו וכן  ידה על ויוסמכו  יוכשרו השירות טכנאי כי הנ"ל

 מכוני  של  בדיקה ותואמות  NFPA ע"פ  אלי ישר לתקן אישור  העוברות בטיחותיות במערכות מדובר •

 בין לערבב איסור יצרן ולכן חל  אותו של מוצרים עם נבדקת מערכת )כל   VDS,UL,FMבדיקה

כדי שלא יהיה פסק בהעברת האחריות. החברה נותנת השירות אחראית לכל  שונים  יצרנים של ציוד

 רכיבי המערכת מהתשתיות ועד אביזרי הקצה ולכן לא ניתן לפצל אחריות(.

 

שנים   7של  נוספת ת שירותהארכת הסכם עם חברת "אורד מערכות" לתקופ  אשר על כן, אבקשכם לאשר

השירות   ת מחירהקפא לאחר שקיימנו משא ומתן ל ה₪ + מע"מ לשנ 614,000( בסכום של  2022-2029)

תלויות היקף  לתוספת ו/או שדרוג למערכות הקיימות  והארכת ההסכם עפ"י מחירון , גם כך(הנמוך ) השנתי

₪    500,000)היקף כספי נידרש לתיקונים/שדרוגים/תוספות הנו של  מהמחירון של ציוד/עבודה שהוקפא גם הוא

 . מערכות בבניה חדשה ( + מע"מ לשנה לא כולל הקמת 

 . מצ"ב"מ  והמסיכום פרטי 

 

 בכבוד רב,   
 

 עמיחי כהן   
 עוזר הסמנכ"ל לבינוי לעניני תקצוב ובקרה  

        


